
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 ةكتاب األشرب -شرح: عمدة األحكام 

 الشيخ: عبد الكريم الخضير
 

 :-رحمه هللا تعالى-قال 
 ةاألشرب :كتاب
صيىى هللا -قيال عىيى مهبير ر ي ل هللا  -رضي  هللا عهيه-أن عمير  -ميارضي  هللا عه -عبد هللا بن عمر  عن

 الع ي   الحهةية من العهب  التمير  :الخمر  ه  من خم ةأي ا الهاس إهه هزل تحريم  ،أما بعد :-عىيه   ىم
كيان ع يد إليهيا نيي ن  -صىى هللا عىيه   ىم- الشعير،  الخمر ما خامر العق ، ثالث  ددت ل  أن ر  ل هللا 

 ." أب اب من أب اب الربا ، الكاللة ،ع دًا ههت   إليه، الجد
 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

 ةاألشرب :كتاب
ن  ر ةب سبق التعريف به، واألشرر والكتا ان داخرط يرا المعورى مرا يشررب ويتوراول مرن السروا ط عرن لريرق النرم، وا 

 . الخمر وما يلحق به ، والمراد بذلك األشر ة الممووعةألوها مما يلعم العام لأللعمة؛
 :-رحمه هللا تعالى-يقول 

رضررا هللا تعررالى -عمررر بررن الخلرراب أميررر المررؤموين  "أن عميير -مييارضيي  هللا عه -عيين عبييد هللا بيين عبيياس "
 "أميا بعيد" :-عليه الصرة  والسرةم-يا مسجد الوبا  "-صىى هللا عىيه   ىم-قال عىى مهبر ر  ل هللا " -عوه

واإلتيان بها سوة ثبتت عن ثةثين من الصحابة، يعوا رويت عن الوبا  "أما بعد" :وقال يا خلبته ،يعوا خلب
 ((أمررا بعررد)) :ورسررا له يقررا ،  لهررا يقررول يررا خلبرره ومخالباتررهمررن ثةثررين لر مررن أكثررر  -عليرره الصررة  والسررةم-
؛ ألوررره قلرررإل عرررن اإلضررراية مرررإل ويرررة قرررا م مقرررام الشرررري، مبورررا علرررى الضرررم (بعرررد)حررررر شرررري وتنصررريط  و (أمرررا)و

 المضار إليه.
ترررن جوابرره بالنررا  ألورره شررري   برد مررن أن يق "أمررا بعررد ي يهرا الوررا " األصررط أن يقترررن جوابهرا بالنررا  "أي ييا الهيياس"

يَن مَمهوي ا   "أي ا الهاس إهه هزل تحريم الخمر" ،ويراجإل الصحيح، لعله يراجإل، وعم  [( سرور  الما رد 09)] }َيا َأيَُّ ا الَّيِي
ين أن الضرر أكثر من الونإل، ثم وزل وزل تحريمه تدريجيا ، موإل من قر اوها وقت الصة ، ثم ب  ألوه وزل تدريجا، 

ويشرر ووها ألوهم أشرر ت قلرو هم حرب الخمرر، العررب يحبرون الخمرر،  وهم بهذا التدري  يتكينون؛قلعا ألالتحريم ال
يَن مَمهو ا   :أن وزل تحريمها تدريجيا  يجا  يا آخر األمر -جط وعة-يمن رحمة هللا  ويزاولووها ب ثر ، ِي }َيا َأيَُّ ا الَّ

رو َ اأَلهَصابو َ اأَلز   َمي  ي رو َ ال  بو هو إيهََّما ال َخم  َتهي َةاني َناج  ي  ٌس م ين  َعَم ي الشَّ ا، أخر ما ورزل ييهر [( سور  الما د 09)] اَلمو ريج 
 ..، البت يا تحريمها.التحريم

يعورا تتخرذ مرن خمسرة أشريا ، مادتهرا تسرتمد مرن خمسرة أشريا  مرن العورب  "هزل تحريم الخمير  هي  مين خم ية"
خرة  اوتهرى صرار  رخمر، إذا خام ؟يتخذ من العوب يسمىومن التمر ومن العسط ومن الحولة والشعير، يما 

خمرر، إذا  ران أصرله مرن  :وبيذ، الوبيذ يتر  قبط اإلس ار، إذا صار خمر وأصله من العورب وقرول :خمر، ما وقول



خمر، إذا  ان أصرله  :الحولة وقولخمر، إذا  ان أصله من  :خمر، إذا  ان أصله من العسط وقول :التمر وقول
وأللرق عليهرا أوهرا تؤخرذ  ،الخمرر عر ا قح، والكلمة عر يةألن عمر بن الخلاب خمر، لماذا؟  :قولمن الشعير و

لرو وجردوا شرا  يخرامر  " الخمير ميا خيامر العقي "من العواصر ومرن المرواد الخمسرة، ثرم جرا  بقاعرد  عامرة، وعرم 
لخمرر والمديورة ورزل تحرريم اخمر، هذا قول الجمهرور،  ؟العقط، ويغلا العقط من غير هذه األمور الخمسة وسميه

وعرم يسررمى خمرر، يرردخط يرا الررو  دخررول  ؟يهررط يعرد مررا يعتصرر أو مررا يخمرر مررن التمرر خمررر مرا ييهررا إ  التمرر
الحونية عودهم أن الخمرر خرا  بالعورب، علرى أن الخمرر مرا خرامر العقرط مرن  ؟قلعا، لكن الحونية وش يقولون 

لعوب والتمر والعسط والحولة والشعير، المس لة اصرلةحية، أي ماد   اوت، وقت وزول الخمر تتخذ الخمر  من ا
يللقووه على يعوا إلةق الخمر إلةقا  حقيقا  عود الحونية ما يللقووه إ  على ما أتخذ من العوب، بيوما غيرهم 

، لكرن اب، هواك  ترب اعتورت با صرلةحاتيرجإل إلى أي  ت ولذا من أراد أن يعرر الخمر ط ما خامر العقط، 
خررروان، مرررا وعررررر الحقرررا ق   اوتبهررروا يرررا إ ؟ورررذهب إلرررى الكترررب الترررا اعتورررت با صرررلةحات متررر ثر  بالمرررذاهب هرررط

للملرررزي مررن أونرر   تررب اللغررة، هررط وعرررر  (المغرررب)الشرررعية مررن  تررب ترر ثرت با صررلةحات المذهبيررة، مررثة  
وعتمد على مثط المصباح الموير الخمر ب وه عصير العوب، و  لوا  :   الملرزي حونا، يعرروقول ؟موه الخمر

 :ألورره قررال يررا الوهايررة جررإل إلررى العرررب األقحرراح، وعمررر مرروهم؛أو المللررإل ألوهررا ترر ثرت بالمررذاهب، عورردوا لغررة ور 
ذلك أن المديوة لي  ييهرا عورب يرا وقرت لمرا ورزل الخمرر، إومرا  ومن أوضح األدلة على "والخمر ما خامر العقط"

 .ييها التمر
أن ي رون ييره وصرو  قلعيرة، مرا  -رضرا هللا تعرالى عوره-يتمورى عمرر  "ثيالٌث  ددت ،قي  الخمر ما خامر الع"

ثررة   "كييان ع ييد إليهييا نييي ن -عىيييه   ييىمصييىى هللا - ددت أن ر يي ل هللا "تحتمررط تررردد يررا المسررا ط الررثة  
 الخرةريحسرم  -عليره الصرة  والسرةم-مسا ط عوده تردد يا ح مها، يتموى لو  ان عوده و  قالإل من الوبا 

المسرر لة ؟ خررو  يرثررون مررإل الجرردأو اإل ؟خررو هررط هررو يحجررب اإل ؟هررط مثررط األب يررا الميرررا  "الجييد ،ههت يي  إليييه"
ىَّيَة مَبيي{ي   خةيية بين أهط العلم، والقول المرجح أوه أب ي  مَدَم  [( سرور  يوسرف83)] }َ اتََّبع يتو مي ( سرور  62)] }َييا َبهي

 خو   األب.يالجد أب يهو يحجب اإل ،جد بعيد وجد [األعرار
َكاَلَليةي  ةلة من مات لي  له ولد و  والدالك "الجد  الكاللة" م  نيي  ال  تيييكو  ْ و يو  ُ ََ قوي ي  تو َه  ْ يَت  [( سرور  الوسرا 672)] }َي  

ذه أراد أن ي رون هوراك ور  قرالإل يرا هر -رضا هللا تعالى عوه-يعمر  ،وعم ؟أ  تكنيك أية الصيف :ولذلك قال
-المسا ط، و  يعوا أوه إذا خنا على عمرر بعره هرذه المسرا ط أن األمرة ب املهرا خنرا عليهرا الح رم،   الوبرا 

مررا ترررك شررا  مرا بيورره، والكةلررة وأبررواب مررن أبررواب الر را، مسررا ط مررن مسررا ط الر ررا خنيررت  -عليره الصررة  والسررةم
النضط، أما ر ا الوسي ة يهو متنق عليه ومقرر، ن موها ر ا : إ، موهم من يقول-رضا هللا تعالى عوه-على عمر 

عليرره -جررا  الررو  القلعررا عورره  ((إومررا الر ررا يررا الوسرري ة))الحرردي : لكررن ر ررا النضررط قررد يشررك ييرره مررن يسررمإل 
لمرا براا الصراا بالصراعين، هرذا ر را النضرط، يهرو مقلروا بتحريمره،  ((أوه إوه الر را)) :يا قوله -الصة  والسةم

 .واإلجماا قا م عليه
 الحدي  الثاوا.



كي  شيراب )) :نقيال أهيه  ي{  عين البتي ، -صيىى هللا عىييه   يىم-عن الهبي   -ارض  هللا عه - عن عا{شة 
 .((أ كر ن   حرام

 هبيِ الع  . :البت 
 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

المؤلرف ب وره البترإل يسرره  " ي{  عين البتي  -صيىى هللا عىييه   يىم-أن الهبي   -ارض  هللا عه ي- عن عا{شة "
لرو ألوره  الغالرب أن ي رون الم ران دايرر حرار؛ ويرا ،ويجعرط يرا م ران ،وبيذ العسط، الوبيذ يتخذ شرا  مرن العسرط

مرا يتخرذ مرن التمرر أو مرن د يوضرإل عليره شرا  مرواد يتخمرر، مثلقرو حنظ يا م ان بارد ما تغير، ويح رم إغةقره، 
 ران يوتبرذ لره، لكرن يشرر ه مررن  -ليرره الصرة  والسرةمع-العورب أو مرن غيرهمرا، يحرب  يروم يرومين ثةثرة، والوبرا 

 ذر الز د   يجوز شر ه، هذا الوبيذ.يومه، أما إذا مضى عليه يومان أو ثة  وتغير وق
الحشيشة حرام الملعوم،  يهو حرام، ويلحق بالشراب الم كول ط ما يس ر  "((ك  شراب أ كر ن   حرام)) :نقال"

وا    رران ت كررط علررى عهررد الوررووي  ؟بة، عرراد مررا ورردري وش يسرروون بهررا ا نوليسررت مشرررو  باإلجمرراا وهررا م كولررة
وعلررى عهررد شررريخ اإلسررةم وهرررا محرمررة باإلجمررراا، وغيرهررا ممررا يررررد مررن حبررروب وأبررر وأمرررور وسرر ل هللا السرررةمة 

 مثرررت يررا عقررولهم وأديرراوهم وأبررداوهم وتصرررياتهوالعاييررة، وسرر ل هللا أن يقررا  المسررلمين مررن شرررها، وردت علرريهم وأ
أن يحصن األمة موها، وأن يرد  يد الكا دين يا وحورهم،  -جط وعة-وأخةقهم، أثرت ييها ت ثيرا  بالغا  وس ل هللا 

أيرا   ران، إذا أسر ر  شرراب أسر ر يهرو حررام، ولرو  ران ليرب، ولرو  ران مر كول مشرروب رط  :يجا ت هذه القاعرد 
ن  ان  يا هذه القاعد ، وعم. داخط بالشم يس ر يغلا العقط يهو حرام يهو حرام، وا 

قاتي   :أن نالهًا باع خميرًا، نقيال -رض  هللا عهه-قال: بىغ عمر  -مارض  هللا عه - عن عبد هللا بن عباس 
مييت عىييي م الشييح م قاتيي  هللا الي يي د حر ))قييال:  -صييىى هللا عىيييه   ييىم-ألييم يعىييم أن ر يي ل هللا  ،هللا نالهيياً 

 .((نجم ل ا نباع ها
 :يقول المؤلف

تسرميته يررا بعره الروايرات أورره  جرا  "قيال: بىييغ عمير أن نالهيياً  -مييارضي  هللا عه -بييد هللا بين عبيياس  عين ع"
، صحابا جليط، لكن عرر تحريم الخمر ولم يعرر ح م بيإل الخمر، عررر تحرريم الشررب ولرم يعررر ح رم سمر 

بىيغ عمير أن " ار  برالخمرإذا حررم شري ا  حررم ثموره، وجرا  الوهرا عرن التجر -جرط وعرة-البيإل، وخنا عليه أن هللا 
لررم يعاقبرره، ولررم يضررر ه، عررذره دعررا عليرره، يسررتحق الرردعا ، ولررم يعررزره، و  "قاتيي  هللا نالهيياً  :نالهييًا بيياع خمييرًا، نقييال

 -رضررا هللا عورره-وا   يمثررط هررذا تجررب عقو ترره، هررذه واينررة السررللان، هررذه واينررة الحرراكم، و رران عمررر  بجهلرره
-ألوه خرالف الوهرا، ي ران عمرر  صة  العصر يضر ه عمر بالدر ؛يضرب على أقط من هذا، الذي يصلا بعد 

 : قيال"يعرذره  ، وما عرر أن البيرإل حررامعذر صحابا جليط ت ولهوا لكن  ،حازم -رضا هللا تعالى عوه وأرضاه
-عمرر  "((قاتي  هللا الي ي د)) :قيال -صيىى هللا عىييه   يىم-أليم يعىيم أن ر ي ل هللا " دعا عليره "قات  هللا نالهاً 
خنا عليه الو  الذي يدل على تحريم التجار  يا الخمر، يقا  بيرإل الخمرر علرى بيرإل الشرحوم،  -رضا هللا عوه

وهللا  :جمولهرا يعورا أذابوهرا، قرالوا ((قاتط هللا اليهود حرمت عليهم الشحوم يجمولها)) :واستعمط القيا  هوا، يقال
ا، ولرذا اليهرود الترا عريروا بهرسرمن، وهرذا حليرة مرن حيرط  حورا بعوراإو  أكلورا حررام،  ،مرا بعورا شرحم، و  أكلورا شرحم



هرذه حيلرة دوي رة،  ((  ترتكبروا مرا ارتكبرت اليهرود يتسرتحلوا مرا حررم هللا بر دوى الحيرط)) جا  الوها عرن التشربه بهرم
 هرايعورا وأكلروا ثمو(( قاترط هللا اليهرود حرمرت علريهم الشرحوم يجملوهرا يباعوهرا)) و ما يعلوا يا الصيد يروم السربت

ن لم ي كلوها، وهللا أعلم   .وا 
 .وبيوا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،على عبده ورسوله وبارك وصلى هللا وسلم


